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چکیده

از مشخصههای جغرافیای شهری ایجاد مدرنیته و مفهوم گرایش به فردگرایی است که از میان این جغرافیا به وجود میآید .ابعاد
گوناگون فردگرایی باید در تحلیل و تبیین آن مورد توجه قرار گیرد .بعدی که فرد به دنبال منافع شخصی خود باشد ،فردگرایی

یشود .در این پژوهش اثر عوامل سبکزندگی شهری ،رضایت از زندگی ،عامگرایی ،و اعتمادتعمیم یافته بر
خودخواهانه نامیده م 
گرایش به فردگرایی خودخواهانه مورد بررسی قرار گرفته است .این مقاله از جهت هدف ،کاربردی و از نظر تحلیل ،توصيفي-

یباشد .روش
پیمایشی است .برآورد نمونهی فرمول کوکران 004 ،نفر از میان ساکنان باالی  25سال جغرافیای شهر تهران م 
گردآوری اطالعات افراد نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمعآوری اطالعات صورت
پذیرفته است .یافتههای تحقیق حاکی از آن است که رابطه متغیر سبک زندگی شهری و گرایش به فردگرایی ،خودخواهانه
معکوس و مقدار همبستگی برابر  ،- 0.537رابطه متغیر رضایت از زندگی و گرایش به فردگرایی ،خودخواهانه معکوس و مقدار
همبستگی برابر  - 0.647و رابطه متغیر عامگرایی و گرایش به فردگرایی خودخواهانه ،معکوس و مقدار همبستگی برابر  - 0.608و
رابطه متغیر اعتماد تعمیم یافته و گرایش به فردگرایی خودخواهانه ،معکوس و مقدار همبستگی برابر - 0.698شده است .همچنین
همبستگی جمعی چهار متغیر سبکزندگی ،رضایت از زندگی ،عامگرایی و اعتمادتعمیم یافته با گرایش به فردگرایی خودخواهانه
برابر  - 0.785و ضریب تعیین برابر  .616 0به دست آمد .به عبارت دیگر متغیرهای سبکزندگی ،رضایت از زندگی ،عامگرایی و

یکنند.
اعتمادتعمیم یافته ،به میزان  61.6درصد از تغییرات متغیر «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» را تبیین م 

واژگان کلیدی :گرایش به فردگرایی خودخواهانه ،سبک زندگی شهری ،رضایت از زندگی ،عامگرایی،
اعتمادتعمیم یافته

( -1نویسنده مسئول) Majidkaffashi@Gmail.com
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مقدمه
جغرافیای محل سکونت انسانها تاثیر بسیاری بر نحوه زندگی و نگرش آنها دارد .بدون شناخت و در نظر گرفتن
یتوان تحقیقی با نتایج درست و واقعی به دست آورد .سیاست
تاثیر جغرافیا بر عوامل موثر بر زندگی انسان نم 
گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر افزایش میزان رضایت از زندگی ،چندین دهه است که بسیاری از
مسوالن اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،سطوح مدیریت و برنامهریزی محلی ،ملی و بین المللی را تحت تأثیر قرار داده

است .با توجه به رشد نقاط شهری و جمعیت شهر نشین در سال های اخیر و موضوع کیفیت زندگی و رشد کشور-
های در حال توسعه به طور روز افزونی مورد توجه قرار گرفته است .رشد شهر و شهر نشینی بارزترین ویژگی

تحوالت اجتماعی اقتصادی در دوره اخیر است .لذا همزمان با شهری شدن جامعه ایران ،تحلیل پیامدهای آن ،از جمله
ارزیابی کیفیت زندگی شهری یکی از مهمترین ضرورتهای مطالعه شهری استAli Asghar Ismailpour ( .

)Roshan- Heshmat Mehr Azin, 2018
در این پژوهش جغرافیای شهر تهران و عوامل موثر بر روند میزان فردگرایی خودخواهانه مورد بررسی قرار گرفته
است.
با توجه به موقعییت جغرافیایی و اقلیمی شهر تهران و گوناگونی فرهنگی ساکنان آن هدف از این تحقیق آن است که
بررسی شود علل افزایش فردگرایی خودخواهانه در میان ساکنان این موقعییت جغرافیایی چیست و این هدف را در
قالب چهار هدف جزیی تر مشخص میکنیم.این اهداف به صورت اهداف بیان شده زیر مورد بررسی قرار گرفته
است.
 .1تعیین رابطه سبک زندگی شهری شهروندان تهرانی و میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه آنان
 .2تعیین رابطه رضایت از زندگی شهروندان تهرانی و میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه آنان
 .3تعیین رابطه عامگرایی شهروندان تهرانی و میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه آنان
 .4تعیین رابطه اعتماد تعمیم یافته شهروندان تهرانی و میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه آنان
برای رسیدن به پاسخ مناسب اهداف تعیین شده هر یک از اهداف را در قالب یک فرضیه تبدیل کرده و در جهت
اثبات یا رد آنان بر میآییم .بدین منظور چهار فرضیه زیر از اهداف تحقیق به دست آمده است:
 .1بین سبک زندگی شهری شهروندان تهرانی و میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه آنان رابطه معناداری
وجود دارد.
 .2بین رضایت از زندگی شهروندان تهرانی و میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه آنان رابطه معناداری
وجود دارد..
 .3بین عامگرایی شهروندان تهرانی و میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه آنان رابطه معناداری وجود دارد.
 .4بین اعتماد تعمیم یافته شهروندان تهرانی و میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه آنان رابطه معناداری
وجود دارد.
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با توجه به مطالب ارائه شده در فوق و وسعت این کالن شهر میبایست از روش های آماری برای نمونه گیری و
انجام تحقیق استفاده کرد .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر مکانی یک بررسی مقطعی بوده است.
یباشد و با مراجعه به
همچنین این پژوهش از نظر کنترل شرایط پژوهش یک مطالعه پیمایشی (توصیفی-تحلیلی) م 
اسناد و کتابخانهها و سایتهای اینترنتی ،منابع و مطالب الزم کسب شده است .همچنین این بررسی از نظر شيوه
گردآوري اطالعات تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است .از آنجا که روش تحقیق و پژوهش ارتباط مستقیم و
نزدیک با موضوع دارد ،در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شده است .همچنین از آنجا که
پرسشنامه پرکاربردترین تکنیک در گردآوری دادههاست ،بنابراین در این تحقیق جهت گردآوری دادهها از پرسش-
نامه محقق ساخته استفاده شده است.
جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان تهرانی بودند که دارای  25سال سن و باالتر ( 25

سن) هستند .با مراجعه

به نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال  59 13تعداد افراد جامعه برابر  6076844نفر به دست آمد .روش نمونه
گیری در این طرح نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای است .روش نمونهگیری خوشهای ،شیوهای از انتخاب است
که در آن واحد نمونه ،بجای فرد خوشهای از افراد است .با توجه به اینکه جمعیت مورد مطالعهی این تحقیق در
محدوده وسیعی پراکنده بودند (مناطق  22گانه شهر تهران) ،سه منطقه 12 ،7 ،3:به صورت تصادفی به روش مذکور
جهت نمونه انتخاب شدهاند .همچنین با استفاده از فرمول کوکران تعداد افراد نمونه  483نفر برآورد گردید اما با
توجه به باال بودن تعداد افراد جامعه ،جهت کاهش خطا تعداد افراد نمونه  400نفر در نظر گرفته شد.
یباشد .به باور دانشمندان،
گرایش به فرد گرایی مفهومی مدرن و یکی از شاخصهای اصلی مدرنیته و شهر نشینی م 

کشورهای جهان سوم فردگرا نیستند و دو تن از آنان به نامهای هوفستد ) 2003 ( 1و تريانديس ) 2015 ( 2ايران را
يباشد و
دارای فردگرایی پایین دانستهاند .نكته حائز اهميت آن است كه مفهوم گرایش به فردگرا يي  ،مفهومي ساده نم 

بشناختي آن توجه داشتهاند
انواع بسيار مختلفي دارد .در حوزة اجتماعي برخي مانند تونيس 3و رايزمن 4به ابعاد آسي 

بشناختي آن را توأمان مورد توجه قرار دادهاند.
و برخي ديگر (مانند دور يك م ،توكويل ،مرتن و  )...ابعاد مثبت و آسي 
فردگرایی ابعاد گوناگونی دارد که در تبیین آن میبایست به آنها توجه داشت .یکی از شاخصهای مهم توسعه
گرایش به فردگرایی است و با تعاریف (محترم شمردن فرد)( ،مستقل بودن فرد)( ،اعتماد به نفس)( ،باور داشتن
یگردد و اینها از جمله ارزشهای مثبت آن است .در
خود)( ،شکوفا شدن فرد)( ،اثر بخش بودن فرد) و  ...مربوط م 
مقابل تعاریفی همچون (خودخواهی)( ،جلب منافع شخصی به قیمت ضرر و زیان رساندن به جمع)( ،برخورداری از
شهای منفی و خودخواهانه گرایش به فردگرایی خودخواهانه است.
یهای اقتدارگرایانه) و  ...معطوف به ارز 
ویژگ 
در جامعه مدرن دو گونه فردگرایی ظهور کرده است .اول افراد فردگرایی که منافع شخصی خود را با حفظ منافع
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جمع دنبال میکنند و دوم افراد فردگرایی که فقط به فکر جلب سود و منافع شخصی خویش هستند و برای رسیدن
به مقصود خود حاضرند منافع جمع پایمال شود.)Cousteau; quoted by Saburi,2018:158( .
جامعه ایران بخصوص در دهههای اخیر تحت تاثیر تغییرات حاصل از داخل و خارج خود بوده است و ورود وسائل
نآالت صنعتی ،تعارض بین سنت و مدرنیسم را به حد اعالی خود
الکترونیکی و شبکه های مجازی و حتی ماشی 
رسانده و تغییرات سریعی را در ایجاد سبک زندگی شهری بر اثر پدیده افزایش مهاجرت از روستا به شهرها را
یتوانند در طول یک نسل شاهد چند مدل از تغییرات سبک زندگی شهری باشند.
تجربه نموده به گونهای که افراد م 
فرهنگ مستقیما بر روی رفتار افراد اثر گذار است و فرهنگ هر جامعهای از قوانین ،الگوهای مورد تایید همگانی و
ارزشها تشکیل میشود .از این رو بررسی و تجزیه و تحلیل الگوهای فرهنگی هر جامعه و همچنین اثری که آن بر
تطور و توسعه دارد جهت شناخت دقیق جامعه بسیار ضروری است .یکی از الگوهای فرهنگی موثر در جامعه مدرن
که شناخت و بررسی آن بسیار ضروری م 
یباشد گرایش به فردگرایی خودخواهانه است.از سوی دیگر عدالت با
یتوان گفت که
مسائل اخالق هنجاری به عنوان بخش اصلی مسائل فلسفه اخالق ،پیوندی وثیق با فرهنگ دارند و م 

عدالت نیز یكی از مهمترین مباحث فلسفه اخالق است و به همین خاطرامروزه مباحث اخالق و فرهنگ جایگاه ویژه-

یشود تا اصول اخالقی تبیین و از آنها دفاع شود .
ای در ادبیات اجتماعی برای خود دارد .در اخالق هنجاری تالش م 

دغدغه اخالق هنجاری بیان این است که چه عملی درست و چه عملی نادرست ،چه چیز مجاز و چه چیز ممنوع
است( )Davood Ghorbani et al., 2019از سوی دیگر فردگرایی از شاخصهای توسعه در جوامع مدرن نیز
یباشد که دارای ابعاد مثبت و منفی است و ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ و اخالقیات و هنجارهای هر جامعهای دارد.
م
یتوان به محترم شمردن فرد ،مستقل بودن فرد ،اعتماد به نفس و  ...و در ابعاد منفی میتوان به
در ابعاد مثبت م 
یهای اقتدارگرایانه اشاره نمود .این جنبه از هویت شکل گرفته در جامعه
خودخواهی ،جلب منافع شخصی و ویژگ 
مدرن اجازه خودمختاری را به فرد میدهد که در عرصه حیات فردی و اجتماعی خود انتخاب و گزینش داشته باشد.
گرایش به فردگرایی خودخواهانه یکی از متغیرهای موثر و مهم جامعهشناختی است که آگاهی افراد را تحت تاثیر
قرار داده و این آگاهی سایر محدودههای فردی و اجتماعی فرد را دگرگون میکند .به منظور بررسی این آگاهی
یتوان از مفهوم بازاندیشی که گیدنز مطرح کرده است استفاده کرد.
م
به عقیده گیدنز در جامعه مدرن افراد خود را به آهستگی از تعهد به سنتها رها کرده و از طریق کسب آگاهیهای
جدید که جایگزین سنتها میکنند فعالیتهای خود را سامان میبخشند .فضای ایجاد شده به گونهای خواهد بود که
مرتبا مردم با گزینههای گوناگون مواجه میشوند و مجبور هستند که مرتبا تصمیمگیری نمایند .وجود چنین فضایی
یکنند چگونه دست به
باعث میشود که افراد به صورت فعال به این سوال پاسخ دهند که در جهانی که زندگی م 
انتخاب از گزینههای متعدد بزنند.)Giddens; quoted by Saburi, 2018: 84( .
فرآیند مدرنیته در جامعه ایران با مهاجرت روزافزون روستاییان به شهرها در قبل و بعد از انقالب اسالمی اتفاق افتاده
است .از این رو بسیار اهمییت دارد که پیامدهای شهرنشینی را در ایران مورد بررسی قرار دهیم .در گذشته شهرها
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حاوی بناها و مکانهای ارزشمندی بود که امکان سکونت انسان را فراهم میکرد این بناها که عملکردهای مختلفی
شهای فرهنگی ،گسترش و تحکیم روابط و مناسبات اجتماعی
داشتند جهت شکلگیری نهادهای جمعی ،اعتالی ارز 
و پاسداری از ارزشهای ملی و محلی را فراهم میکردند .اما امروزه در دورهای به سر میبریم که بسیاری از توسعه-
های جدید نابخردانه به عنوان جنایتی علیه بشریت محسوب میشود ،نابسامانی و بازتابهای نامطلوب معماری
معاصر شدت یافته و یکی از ابعاد نگران کننده روند تحوالت حاکم بر معماری به ویژه در کشورهای در حال
توسعه ،از بین رفتن هویتهای کالبدی و تبعات نامطلوب آن همچون ناهماهنگی و یکنواختی است که نه تنها
سیمای نامطلوب و محیطی نامانوس را برای ساکنین فراهم کرده ،بلکه تمام ابعاد زندگی اجتماعی و زیست محیطی
را در جوامع شهری تحت الشعاع خود قرار داده است (.)Razieh Hamzavi et al., 2019
پژوهش حاضر را میتوان در دو بعد کاربردی و بنیادی بخشبندی نمود که هم برای جامعه مسئولین و هم برای
یباشد.
خانوادهها بسیار مفید بوده و آگاهی از آن برایشان دارای ضرورت و اهمییت م 
از لحاظ کاربردی با انجام این تحقیق راههای بروز گرایش به فردگرایی خودخواهانه که تحت تاثیر عوامل جامعه
شناختی است را میتوان شناسایی کرد و راهکارهای مناسب برای برخورد با آن و یا کاهش آن به دستاندرکاران،
مسئولین و خانوادهها ارائه داد .اما از لحاظ بنیادی میتوان گفت که انجام این تحقیق میتواند به یافتههای پیشین ما
از لحاظ بینشی و شناختی موارد متعدد نظری را اضافه کند که مبتنی بر شرایط جامعهی فعلی مورد تحقیق ماست.
بنابراین در این تحقیق هدف ما شناسایی میزان تاثیر عوامل اجتماعی بر گرایش به فردگرایی خودخواهانه شهروندان
تهرانی است.
امروزه گرایش به فردگرایی (منفی) به یک عارضه اصلی حتی در درون خانوادهها تبدیل شده است .بهطوری که
امروزه هر فرد برای خود تودهای شده است و جدا از جهان خارج ،زندگی عمومی و خصوصی دارد .بنابراین سوال
اصلی تحقیق ما این است تاثیر عوامل جامعه شناختی بر گرایش به فردگرایی خودخواهانه در جامعه ایران (شهر
تهران) به چه میزان است؟
محیط مورد مطالعه
جغرافیای شهر تهران دارای تنوع بسیاری است به گونهای که در شمال این شهر رشته کوه های البرز و در جنوب آن
دشت کویر وجود دارد .درنتیجه در یک جغرافیای شهری و در یک زمان ساکنان آن در آب و هوا و اقلیمی متفاوت
یکنند ،به گونهای که هم زمان در شمال تهران شاهد بارش برف و در مناطق مرکزی بارش باران و در
زندگی م 
جنوب آن آسمان آفتابی است .جغرافیای متنوع شهر تهران و مهاجر پذیری آن هم در قبل و نیز بعد از انقالب آن را
تبدیل به شهری با تنوع اقلیم و قومیت نموده است .عدم وجود یک دستی در ابعاد مختلف در آن ضرورت شناخت
یسازد .در آغاز به جهت روشن شدن بستر تحقیق به توصیف
این شهر و ساکنان آن را بیش از شهرهای دیگر مهم م 
یشود.
وضعیت اقلیمی و جغرافیایی تهران پرداخته م 
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یباشد.
تهران به عنوان پایتخت ایران دارای بیشترین جمعیت است .این شهر مرکز استان تهران و شهرستان تهران م 
حدود جمعیت آن کمی بیش از  6.5میلیون نفر برآورد شده است که آن را به بیست و چهارومین شهر پر جمعیت
جهان تبدیل میکند ( .)Statistics Center of Iran.2020تهران با مساحت تقریبی  157کیلومتر مربع سومین کالن
یباشد .از آن جا که شهر تهران از کوهپایههای البرز تا دشتهای جنوبی آن گسترده شده
شهر پرجمعیت خاورمیانه م 
است میتوان آن را به دو ناحیه کوهپایهای البرز و دشتی تقسیم نمود.این شهر از نظر جغرافیایی در  51درجه و 17
دقیقه تا  51درجه و  33دقیقه طول خاوری و  35درجه و  36دقیقه تا  35درجه و  44دقیقه عرض شمالی قرار
یباشد .به طور مثال تجریش در شمال تهران
گرفته است .تهران از لحاظ ارتفاع بین  900تا  1800متر از سطح دریا م 
یباشد .تهران دارای اقلیم نیمه خشک است
دارای ارتفاع حدود  00 31متر و میدان راه آهن دارای ارتفاع  1100متر م 
و نیمی از کل بارشهای ساالنه در زمستان اتفاق میافتد (.)Wikipedia . Tehran . 2020
با وجود جمعیت زیاد کالن شهر تهران جمعیت خارجی آن بسیار اندک است و قالب افراد ساکن از قومیتهای
یباشند که آن را به عنوان بزرگترین شهر فارسی زبان جهان قرار داده است .اکثریت ساکنان تهرانی دارای
گوناگون م 
دین اسالم و شیعه  12امامی هستند .در کنار مسلمانان شهروندان زرتشتی ،مسیحی و کلیمی نیز در تهران زندگی
م
یکنند( .)Sociological Association of Iran.2016.Religion in Tehranآغاز زندگی در تهران به دوران نو سنگی
یگردد .وجود اسکلتهای 7000
که با یک جانشینی و اهلی کردن حیوانات ،کشاورزی و دامداری همراه است برم 
ساله و ابزار سنگی در کاوشهای باستان شناسان این موضوع رابه اثبات رسانده است .هم اکنون شهرری به عنوان
یکی از مناطق  22گانه تهران قرار دارد و مجاورت شهرری به عنوان یک شهر تاریخی با قدمت  8000سال پیش از
میالد مسیح و یکی از کهنترین شهرهای جهان و به روایتی در اوستا سیزدهمین شهری که در جهان ساخته شده
است هنگام ویرانی در سده هفتم و مهاجرت ساکنان آن به تهران دانش تجارت ،ساخت و ساز و شهروندی ساکنان
شهرری به ساکنان تهران منتقل و باعث رشد و پیشرفت آنان شد .شهر تهران از آغاز پیدایش خود دارای اهمیت بوده
است اما با پایتخت قرار دادن آن در سال  65 11توسط آقا محمد خان قاجار اهمییت آن بسیار زیادتر شد .تالش
برای تبدیل تهران به شهری مدرن در دوران پهلوی شدت یافت و این شهر تبدیل به مرکز اداره کشور در دو بعد
سیاسی و تجاری گردید(Municipality of Tehran 2019... History of Tehran).

انقالب  57و جنگ تحمیلی روند مدرنیزاسیون را برای مدت حدود  10سال به تاخیر انداخت و در این مدت توسعه
زیادی در تهران صورت نگرفت .پس از این دوران توسعه تهران در دو بعد مدرنیزاسیون و وسعت ادامه یافت و این
یتوان گفت شهر تهران کانون اقتصاد ایران است و
شهر را به کانون پذیرش مهاجرت از سراسر کشور تبدیل کرد .م 
اولین منطقه اقتصادی ایران محسوب میشود .اما بر خالف کشورهای حوزه خلیج فارس فعالیت اقتصادی بینالمللی
در میزان اشتغال شاغالن نقش قابل توجهی ندارد .یک پنجم تولید ناخالص ملی کشور که مهمترین متغیری است که
یشود در شهر تهران است .تهران با جای دادن حدود
در تجزیه و تحلیل و ارزیابیهای اقتصاد کالن از آن استفاده م 
 50درصد از صنایع ایران در خود نقش مهمی در اقتصاد ایران ایفا میکندSeyed Mohsen Habibi, Mina Rezaei ( .
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 .)(2013امروزه گردشگری به عنوان صنعتی جذاب و رو به رشد مورد توجه قرار گرفته است ،به ویژه گردشگری
سالمت که با روح و جسم گردشگران در ارتباط است .گردشگری سالمت نوعی از گردشگری است که به منظور
حفظ ،بهبود و حصول مجدد سالمت جسمی و ذهنی فرد انجام می شود .با توجه به افزایش فشارهای روزمره فردی و
اجتماعی این نوع گردشگری جایگاه ویژه ای در میان انواع دیگر گردشگری پیدا کرده است( Reza Ashja et al.,

 .)2019جغرافیای شهر تهران این شهر را به کانون گردشگری نیز تبدیل کرده است به گونهای که شرایط آب و
خها و موزههای متعدد گردشگران بسیاری را به خود جذب نموده است.
هوایی متنوع از کوهپایه تا دشت ،وجود کا 
بلندترین برج ایران به نام برج میالد در شهر تهران قرار دارد .نخستین بار در برج آزادی که نماد شهر تهران است از
منشور کوروش کبیر پردهبرداری شد .تهران نخستین شهر در خاورمیانه است که میزبان بازیهای آسیایی شد .این
بازیها در ورزشگاه آزادی که در زمان خود یکی از پیشرفتهترین ورزشگاهها بود برگزار گردید(Department of .

)Civil Engineering, Sabzevar Teacher Training University, 2009

یباشد .اداره شهر توسط شهرداری صورت گرفته و شهردار توسط شورای
شهر تهران دارای  22منطقه و  221ناحیه م 
شهر انتخاب میشود .تهران با قراردادن نهاد ریاست جمهوری و وزارتخانهها ،مجلس شورای اسالمی و قوه قضاییه
در خود عمال به مهمترین مرکز سیاسی کشور تبدیل شده است.
تهای اقتصادی و تولیدی در این منطقه بسیار کمتر از
به دلیل آن که شمال تهران دارای ارتفاع بیشتری است و فعالی 
سایر نقاط جنوبی شهر صورت میپذیرد و از سوی دیگر پوشش گیاهان دامنهها و بزرگراهها موجب وجود هوای
خنکتر نسبت به سایر نقاط شهر شده است .جهت وزش عمده باد در شهر تهران از شمال غربی به جنوب شرقی
یباشد .از سوی دیگر با سرد شدن سریع رشته کوههای البرز در شمال شهر تهران و ایجاد کانون پر فشار در
م
محدوده توچال نسیم مالیمی از سوی کوه به سمت تهران وزیده و در ماههای گرم سال باد از دشت کویر به سوی
شهر میوزد .و تقریبا در تمامی طول سال بادهای غربی در تهران وزیده و غرب تهران را همواره در معرض هوای
تازه قرار میدهد.در هنگامی که فشار این باد زیاد شود موجب کاهش آلودگی هوای تهران خواهد شدWikipedia ( .

.). Tehran . 2020
از بعد جمعیتشناسی تهران دارای گوناگونی گروههای قومی است .در زمان انتخاب تهران به عنوان پایتخت
جمعیت آن  20هزار نفر بود .اما امروز این شهر پر جمعیتترین شهر باختر آسیا بوده و میزان رشد جمعیت آن
یباشد .جمعیت سالخورده تهران به نسبت سایر شهرهای ایران بیشتر است و مناطق شمالی
ساالنه  9 .7 1در صد م 
یباشند .در دوره
شهر دارای جمعیتی با میانگین سنی باالتر و در حاشیه دارای جمعیتی با میانگین سنی جوانتر م 
یتری گرفت .مهاجرت
پهلوی اول با از میان رفتن خندقها و دروازهها و اصالح راهها شهر شکلی منظم و هندس 
وسیعی در این دوره به تهران صورت پذیرفت و جمعیت به حدود  045هزار نفر رسید .در دوران پهلوی دوم به
دلیل ساخت بزرگراهها ،خیابانها ،بلوارها ،شهرکهای تازه و ساختمانهای بزرگ شهر تهران به یکی از شهرهای
بزرگ آسیا تبدیل شد و در سال  1355جمعیت آن به حدود چهار میلیون و پانصد هزار نفر رسید .در سال های پس
از پیروزی انقالب اسالمی به دلیل واگذاری زمین به تعاونیها و ایجاد خانههای ارزان قیمت تهران گسترش بیشتری
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یافت و مهاجران بیشتری را در خود جای داد به طوری که در سال  1365جمعیت آن به حدود  6میلیون نفر رسید.
این روند افزایشی ادامه داشته به طوریکه بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال  59 13جمعیت تهران
به  8.5میلیون نفر رسیده است)Statistics Center of Iran.2020( .
از لحاظ فرهنگی تهران بیشتر تحت تاثیر فرهنگ ایرانی و فرهنگ عربی اسالمی است .منظور از فرهنگ ایرانی آداب
و سننی است که از پیش از مهاجرت آریاییها تا زمان اکنون را در بر میگیرد .این دوران شامل پادشاهی مادها،
امپراتوری هخامنشیان ،حکومت اشکانیان و ساسانیان ،حمله اعراب به ایران ،حمله مغول و دوران صفویه است و از
یشود .از نمادها و رسوم فرهنگ
نظر جغرافیایی منظور ایران پهناور و قدیم است که کشورهای همسایه را شامل م 
یتوان به گویش زبان فارسی ،جشنهای ملی از جمله نوروز ،شب یلدا ،موسیقی سنتی ایرانی و بسیاری
ایرانی م 
سنتهای ایرانی که در شهر تهران پس از گذشت هزاران سال توسط مردم مورد استفاده قرار میگیرد اشاره کرد.
منظور از فرهنگ عربی آن دسته از دستورالعملهای دین اسالم است که توسط پیامبر اسالم ،قرآن و اهل بیت به ما
رسیده است و شهروندان تهرانی با اکثریت بسیار باالیی مسلمان ،شیعه  12امامی بوده و در زندگی روزمره خود از

ترکیبی از فرهنگ ایرانی و اسالمی – شیعی بهره میگیرند .از نظر موقعیت قرار گرفتن مراکز فرهنگی شهر تهران
یباشد .وجود بیشترین سالنهای سینما ،تئاتر ،برگزاری جشنوارههای مختلف در
دارای بیشترین مراکز تخصصی م 
این شهر به نسبت سایر شهرهای کشور ،تهران را تبدیل به شاخص ساختار فرهنگی نموده استSociological ( .

.)Association of Iran.2016.Religion in Tehran

نقشه  :1موقعیت جغرافیایی ایران

Source:gitashenasi.com/Provinces-map-of-Iran
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نقشه  :2نقشه شهر تهران

Source:gitashenasi.com/tehran

چارچوب نظری
تونیس ریشهی جامعهی جدید را در انواع تازهی ارتباط میداند .به عبارتی ،وی معیار تفکیک و تمایز میان جهان
قدیم و جهان جدید را نه در سازمان یا ساخت نهادین و عوامل بیرونی ،بلکه در روابط میان افراد جستجو میکند.
تونیس با تمایز میان گمین شافت(اجتماع) و گزل شافت (جامعه) بر تحول روابط اجتماعی تاکید دارد.گمین شافت
به نوعی سازمان اجتماعی گفته میشود که مشخصهی آن روابط نزدی ِکِک میان فردی و احساسات دوسویهی پیوند
دهندهای است که انسانها را به عنوان اعضای یک کلیت اجتماعی گرد هم میآورد .گمین شافت ،کنترل اجتماعی
قوی ولی غیررسمی است و از طریق سنت از جمله سنت دینی ،خانواده و دوستان عمل میکند .در مقابل ،مشخصه-

ی گزل شافت شکل بروکراتیکتر و غیرشخصیتر سازماندهی و کنترل اجتماعی ناشی از قرارداد اجتماعی به
پشتیبانی دولت است .تفکی ِکِک گمن شافت و گزل شافت ،بر تمایز روانشناختی میان «ارادهی ارگانیک» ،غریزی و
عاطفی که مب ّیّین وضعیت کلی فرد و درگیر ِیِی فعال خود انگیختهی اوست ،و «ارادهی سنجیده» که ناشی از تفکر

انتزاعی و عقل حسابگر ،که در جستجوی قدرت و در خدمت خودخواهی و جاه طلبی اوست ،قرار دارد .میان اراده-
ی ارگانی ِکِک سرشار از زندگی و ارادهی سنجیدهی تهی از احساسات بشر ِیِی سودجویانه ،همان تضاد قدیم ِیِی میا ِنِن
احساس و عقل به چشم میخورد )Casno, 2008: 20( .
ارادهی ارگانیک با اجتماعی مطابقت دارد که براساس روابط طبیعی ،خونی ،محیطی و عاطفی بنیان گرفته است و به

اقتصاد بستهی شبیه اقتصاد خانگی منتهی میشود .موازین حقوقی اجتماع که متناسب با چنین وضعیت اجتماعی
است ،بر منزلت و تعلق یا تصاحب استوار است .در مقابل ،ارادهی سنجیده با جامعه مطابقت دارد که ترکیب مجردی
است از افراد؛ یعنی مجموعهای از افراد که روابط آنها با هم براساس منافع است .در این جا عقل است که بر همه
چیز نظارت دارد و روابط عاطفی را مهار میکند .اصل حاکم بر چنین جامعهای ،ایجاد تناسب ریاضی میان وسایل و
اهداف است ،و همین اصل است که ضوابط و قوانین مبادله ،تجارت و صنعت را شکل میدهد .در چنین جامعهای
نظیر آن چه به سرمایهداری منتهی میشود ،عقل حسابگر و سلطهگر حکم میکند که هر کس به فکر خود باشد و
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برای خود تالش کند .در جامعه ،افراد حکم مهرههایی قابل تعویض را دارند .موازین حقوق ِیِی متناسب با این
چارچوب برقرارداد و تملک استوار است .تملک برخالف تصاحب ،چیزی جز رابطهی کام ًالًال حقوقی میان فرد و
شیء نیست؛ یعنی شیء تنها وسیله و یا فرصتی است برای سوداگری)Same: 24( .
به لحاظ ارتباطی ،اجتماع و جامعه دارای سه «سطح یا گسترهی ارتباط»« ،عمق ارتباط» و «نوع ارتباط» متفاوت
هستند .در اجتماع (گمین شافت) .1 :ارتباط محدود است .اجتماع با تراکم انسانها روبرو نیست و تنهایی و بی
خبری معنا ندارد؛  .2ارتباط عمیق است .در اجتماع ،ارتباط ناشی از سطح و فضای ظاهر نیست .اعضا همدیگر را
یکنند .لذا ارتباط دارای پیشینه و عمق قابل توجهای است .حتی
میشناسند و واکنشهای یکدیگر را پیشبینی م 
یشود؛  .3ارتباط ارگانیک یا
یهای آنی و کنونی محدود نم 
گذشتههای خانوادگی افراد را دربر میگیرد و به ویژگ 
ذاتی و طبیعی است .اجتماع نوعی جامعهی معنوی است که در آن ،هر حرکت نه در خدمت فرد و مصالح شخصی،
بلکه در خدمت جمع است .وسیله و هدف از یکدیگر جدا نیست .مشارکت فراگیر و بی چون و چراست .همبستگی
اجتماعی ،وفاق و ذوق روانی در آن وجود دارد .ارادهی ارگانیک بر پایهی احساس و تجربهی مشترک مثل سلیقه و
سنت بنا میشود.در جامعه (گزل شافت) .1 :ارتباط گسترده است .جامعه از انسانهای فراوان در فضای محدود
یشود .این نوع تجمع ،روابط صوری و قراردادی و
تشکیل میشود که خود موجب عدم امکان شناخت متقابل م 
نهایتًاًا تنهایی انسان را در پی دارد؛  .2ارتباط سطحی است .ارتباط در جامعه سطحی و گذراست و اعضا بیشتر به
ظاهر و اطالعات محدود و مورد نیاز اکتفا می کنند؛  .3ارتباط سنجیده است .در گزل شافت هر عمل انسان ،تابعی از
عقل گرایی و مصلحت اندیشی است .اعضا در گزل شافت برای دستیابی به هدف که عمدتًاًا اقتصادی است با هم
قرارداد میبندند و روح حسابگری میان وسایل و اهداف ،تعیین کنندهی رابطه ی بین اعضاست.
دوگانهی گمین شافت و گزل شافت را باید به لحاظ مفهومی ،دو قطب یک پیوستار دانست؛ چرا که کلیت واقعی ِت
ِت
تاریخی و اجتماعی بین این دو قطب در نوسان است .تونیس مینویسد« :هیچ فرهنگ یا جامعه ای را سراغ ندارد که
در آن عناصر گمین شافت و گزل شافت به طور همزمان حضور نداشته باشند» ()Ibid: 101
رابرت جی دان ،مدرنیته را دوره ی همزیست ِیِی شکننده و پرکشاک ِشِش اجتماع و جامعه میداند که در آن فرد مدرن بر اثر
کشش متعارض درونی ،دو نیمه شده است؛ یکی میل به حیات در قالب اجتماعات و دیگری جاذبهی امکانات آزادی
بخشی که در زندگی درجامعهی بزرگتر وجود داشت .وی این سائقهها و کششهای متعارض را منشأ پیدایش دو
نوع هویت متفاوت تلقی میکند :نخست نوعی «هویت جمع ِیِی» بسته که افراد را در مقام اعضای گروهها یا ردههای
یسازد و دوم ،نوعی «هویت شخصی» مستقلتر که بر پایهی کیفیات منحصر به فرد و
جداگانه از هم متمایز م 
دستاوردهای فردی استوار است )Dan, 2014: 44( .
خاستگاههاي فردگرا يي
عگرا يي به سمت فردگرا يي آشكار شده است .تمكن و
شهاي جهان جابجا يي و دگرگوني از جم 
در بسياري از بخ 
رفاه مهمترين عامل موثر بر اين جابجا يي و دگرگوني است .هوفستد در تحقیق خود (  )23 00همبستگي  0/ 80را بين
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رتبه كي

گهاي پيچيده تمايل دارند كه
كشور در نمره فردگرا يي  و درصد توليد ناخالص ملي آنها يافت .فرهن 

يخواهند در درون گروهها باقي
یدهد كه م 
فردگراتر باشند.وجود درونگروههاي بالقوه این فرصت را به افراد م 
بمانند يا آن را ترك كنند .همچنين ثروت و رفاه با داشتن خانوادههاي كوچك (هستهاي) و خانوادههاي داراي كي
يآورند و فرزندان اين خانوادهها
فرزند مرتبط است .در خانوادههاي كوچك ،والدين فرزندانشان را فردگراتر بار م 
تمايل به فرد محوري دارند.)Barry, 1979, 1994; quoted by Mirzaei, 2005: 184( .
گهاي پيچيده صنعتي ،طبقات باال بر خود اتكا يي و استقالل تا يك د
گها ،خصوصًاًا فرهن 
همچنين ،در اغلب فرهن 
يكه طبقات پائين اجتماعي بر اطاعت در تربيت فرزندانشان تا يك د بيشتري
بيشتري دارند و فردگرا هستند ،در حال 
داشته و تمايل به همنوا يي

دارند .رسانههاي جمعي مدرن نيز جابجا يي

دادهاند.از سوی دیگر مهاجرت و حركتهاي اجتماعي و جغرافيا يي

عگرا يي
از ج م 

فردگرا يي

به فردگرا يي

را افزايش

يدهند .آنها يي
را ترويج م 

كه به

كشورهاي ديگر مهاجرت كردهاند فردگراتر هستند و بالتبع حركت از روستا به شهر نيز با فردگرا يي همبسته است.
يكند
عمل تربيت فرزند در فرهنگهاي فردگرا بر خود مختاري ،خالقيت ،خوداتكا يي و استقالل از خانواده تا يك د م 
عگرا بر اطاعت ،وظيفه ،فدا شدن براي درون گروه تا يك د م 
گهاي جم 
و در فرهن 
يكند ( Barry, 1979, 1994; quoted
.)by Mirzaei, 2005: 184
گرایش به فردگرایی و سبک زندگی شهری
یدانند ( .)20 :2013 ،aleherabiوبلن و زیمل،
کهای زندگی را معمو ًالًال مبتنی بر سازمان اجتماعی مصرف م 
سب 
سبک زندگی در کالن شهر و سبک زندگی نوکیسه وار را تحلیل کردند ،سبک زندگی که در آن ،مصر ِفِف چیزهایی
مانند پوشاک ،زیورآالت شخصی و عالیق مفرح پرخرج ،نقش محوری داشتند ( .)29 :2018 ،Baudrillardالگوهای
یکند که نگران حفظ خودمختاری و فردیت وجود خویش
مدرن مصرف ،از نگاه زیمل ،انسانهای جدید را ایجاد م 
در تقابل با نیروهای چیره اجتماعی هستند. )105 :2018 ،Baudrillard( .مایک فدرستون عقیده دارد که فرهنگ
مصرفی معاصر ،معنای ضمنیای معادل فردیت ،بیان خویشتن و یک خودآگاهی مبتنی بر سبک پیدا کرده است
(.)Baudrillard, quoted by Saburi, 2018: 46
بهای فرد و الگوهای رفتار فرد از قبیل استفاده از رسانه یا خرید غذا[ ،مصرف پوشاک ،استفاده از
رفتار شامل انتخا 
یباشد .از این منظر ،با توجه به مفهوم سازی تریاندیس،
مارکها ،استفاده از الگوهای فراغت ،استفاده از مد و  ]...م 
فردگرایی و جمعگرایی در ابعاد خودخواهانه و افقی آن از مهمترین مؤلفههای فرهنگی میباشد که بر افراد به عنوان
مصرفکننده ،اثر میگذارد میتوان اشاره کرد ( .)Triandis, quoted by Fati, 256: 2012همچنین ،از نقطه نظر
جنسیتی ،تفاوتهایی در نوع مصرف زنان و مردان مشاهده شده است .مطالعات بر روی جنسیت و خودتفسیری
یدهد که زنان بیشتر خود را در وابستگی متقابل تعریف میکنند که ممکن است بر نوع مصرف کاالها توسط
نشان م 
آنها تأثیرگذار باشد .ممکن است زنان در استفاده کاالهای مصرف گروهی رضایت بیشتری داشته باشند
(.)Baudrillard, quoted by Saburi, 2018: 105از سوی دیگر ژوفر دو مازیه در رابطه با اوقات فراغت معتقد است
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مجموعه فعالیتهایی که شخص پس از ارزشیابی از تعهدات و تکالیف شغلی ،خانوادگی و اجتماعی با میل و
اشتیاق به آن میپردازد و استراحت ،تفریح ،توسعه دانش یا به کمال رساندن شخصیت خویش ،یا به ظهور رساندن
استعدادها ،خالقیتها و باالخره مشارکت آزادانه در اجتماع است (.)Mirzaei, 202: 2015
با توجه به نتایج به دست آمده از تحقیقات در این زمینه میتوان نتیجه گرفت که فردگرایان به فعالیتهای فراغتی
تهایی دارند که
گرایش دارند که انفرادی بوده و خارج از خانه و گروه بتوان به آن پرداخت .همچنین ،تمایل به فعالی 
آنها را از دیگران متمایز کرده و منزلت اجتماعی آنان را باال ببرد.گیدنز معتقد است که بدن فقط نوعی موجودیت
ساده نیست ،بلکه به عنوان وسیلهای عملی برای کنار آمدن با اوضاع و احوال و رویدادهای بیرونی مورد استفاده قرار
م
یگیرد.)Giddens; quoted by Saburi, 2018: 86( .
گرایش به فردگرایی و رضایت از زندگی
رضایت از زندگی را به عنوان تفاوت بین آن چه که شخص میخواهد و آنچه که هست بیان م 
یکنند .در تمامی این
تعاریف معیار رضایت از زندگی ،ذهنیت فرد است .به این معنا که فرد به لحاظ ذهنی تاچه اندازه بین واقعیت
زندگی و ایدهآلهایش هماهنگی احساس میکند .چنان که کمبل رضایت از زندگی را بازتاب توازن میان آرزوهای
شخص و وضعیت فعلی او میداند .به عبارت دیگر رضایت از زندگی منعکس کننده احساس و نظر کلی افراد یک
یکنند .رضایت از زندگی یک مفهوم ذهنی و منحصر به فرد برای
جامعه نسبت به جهانی است که در آن زندگی م 
هر انسان است و عموما به ارزیابیهای شناختی یک شخص از زندگیاش اشاره دارد( Abdollahi Gazafroudi,

 .)2016: 71شناسایی عوامل موثر در میزان رضایت و نارضایتی سکونتی ساکنان ،میتواند در جهت تحلیل وضع
موجود سکونتی ،تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی محدودههای سکونتی افراد و جلوگیری از تکرار
نواقص در سایر مکانها موثر واقع گردد(())Ali Sadeghi et al., 2019
گرایش به فردگرایی و عامگرایی
به عقیدهی دورکیم ،ساختار اجتماعی یک جامعه به گونهای خودکار ،اندیشه و رفتار مناسب را در افراد تولید می
کند .هنگامی که ساختارهای گوناگون در سازگاری طبیعی باشند ،سالمتی و به هنجار بودن متداول است .آسیب
شناسی و بحران هنگامی رخ میدهد که ساختارها منظم نباشند به خصوص در دورههای انتقالی میان دو صورت که
در این مدت صور نامناسب به صورت بقایا میمانند یا از میان میروند ،ولی هنوز صورت مناسب جایگزین آنها
نشدهاند( .)Leman, 2011: 51-58در صورت شکست و گسستگی هنجارهای جامعه (آنومی) ،فرد قادر به برقراری
رابطهی منطقی میان خود و جامعه نیست و نمیتواند در متابعت از قوانین ،هدفها و رفتار خود را تنظیم کند
(.)Taliban 2017: 54-55زمانی که مردم متوجه شوند سرنوشت آنها به سرنوشت دیگران وابسته است برای
همکاری مشتاقتر هستند ،از این منظر که ما به دیگران نیاز داریم باید تالش برای همبستگی ارگانیک ترویج شود
( .)Pasgo and Depoild, 2012, 416-419جایی که هر فرد در جامعه دارای حوزههای عمل و نقشی خاص در
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یکنند و در نتیجه
جهت بهبود عملکرد کل جامعه است افراد وابستگی بیشتری به جامعه و نقشهای دیگر پیدا م 
آگاهی فردی بیشتر توسعه پیدا میکند.)Edini et al., 2012: 346( .
گرایش به فردگرایی و اعتماد تعمیم یافته
دورکیم عامل همبستگی در هر جامعهای را اخالقی ،هنجارها و شیوه های رفتار میداند .وی معتقد است که در عصر
تهای اقتصادی ،شهرگرایی ،فردگرایی ،تخصصگرایی حرفهای و رشد دولت بروکراتیک ،موجب
حاضر رشد فعالی 
سستی و از میان رفتن کارکردهای خانواده ،مذهب ،منطقه و همسایگی شدهاند که سابقًاًا مکانیزمهایی در جهت پیوند
نباره
افراد به جمع بودهاند( .)Turner, 2005: 391اما فوکویاما بیشتر به اعتماد تعمیم یافته توجه دارد او در ای 
یگوید :اشکال مختلف سرمایه اجتماعی مردم را قادر میسازد که به یکدیگر اعتماد کنند از نظر او میزان سرمایه
م
اجتماعی در وسعت و شعاع اعتماد اجتماعی تاثیر دارد (.)Sadri Bi Balan, 2016: 112-113اما منشاء مهم اعتماد در
نظریه زتومیکا عالوه بر اطالعات ،قواعد و هنجارهای جمعی است که از طریق جامعهپذیری در درون افراد نهادینه
یکنند(.)Zetomka, quoted by Ghaffari, 2012: 81
شده و افراد بر اساس آن عمل م 
تعریف مفاهیم
فردگرایی خودخواهانه یا خودخواهانه :تعاريف متعدد و متنوعي از فردگرا يي ارائه شده است كه به طور مبسوط در
بخش مباني مفهومي اين مسأله مورد بررسي قرار گرفته است .تعدد تعاريف به تعدد ابعاد اين موضوع مربوط است
و به همين خاطر بايد به آن توجه كافي مبذول داشت .به طور كلي فردگرا يي بر اين واقعيت مبتني است كه فرد
واحد اصلي واقعيت و معيار نها يي ارزش است .فردگرا يي مبتني بر اين باور است كه هر فرد في نفسه هدف است و
يبايست به خاطر وجود ديگري فدا شود .فردگرا يي بر اين داللت دارد كه واحد پيشرفت فرد است.
هيچ كس نم 
( .)August von Hayek, quoted by Ranjbar, 2015: 53بر اين اساس فردگرا يي عمودي به نوعي از فردگرا يي
يشود كه هويت فردي ،از نوع متفاوت بودن و برتري نسبت به ديگران تلقي ميگردد و استقالل افراد به
گفته م 
نفرهنگي ،اياالت متحدة آمر كي ا به عنوان سمبل
يگردد .در تحقيقات بي 
معناي فرديت متمايز يافته و برجسته تلقي م 
فردگرا يي

عمودي معرفي گرديده است.

سبک زندگی شهری :اصطالح سبک زندگی شهری به دلیل گستردگی و کلی بودن مفهوم ،به دست دادن یک تعریف
مشخص را دشوار می_سازد .در میان تعاریفی که در ادبیات نظری مربوط به این مفهوم آمده است ،شاید بتوان
تعریف گیدنز از سبک زندگی را تقریبًاًا دربر گیرنده تمامی تعاریف دانست.به بیان گیدنز ،سبک زندگی مجموعهای
تهای یک فرد معین در جریان زندگی روزمره است ( Giddens; quoted by
نسبتًاًا منسجم از همه رفتارها و فعالی 

.)Saburi, 2018: 325رضایت از زندگی :رضایت از زندگی نوعی احساس نیک است که شامل ارزیابی قابل مشاهده
شها
یباشد که به وسیله مجموعهای منحصر به فرد از ارز 
و درونی از احساسات نیک مادی ،جسمانی ،و اجتماعی م 
یشود(.)Inglehart, quoted by Fazeli and Allameh, 2016: 65
اندازهگیری م 
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عامگرایی :در سطح نظام فرهنگی« ،عامگرایی» الگوی هنجاری است که کنشگر را در یک موقعیت معین در
سوگیری نسبت به سوژهها براساس استانداردهای عام ترغیب میکند .در سطح نظام اجتماعی« ،عامگرایی» انتظارات
نقشی است که در موقعیت و شرایط مختلف در تصمیمگیری برای رفتارهای مختلف بر اساس استانداردهای تعریف
شده و مستقل از ارتباط خاص کنشگر با آن سوژه عمل کند(.)Abdollahi, 2016: 31
يكند.
اعتماد تعمیم یافته :چلبي اعتماد را در دو سطح اعتماد بين شخـصي و اعتماد تعمیم یافته مطرح و تعريف م 
از نظر وي اعتماد بـين شخـصي داشـتن اطمينـان بـه نزد كي ان و اعضاي خانواده ،بستگان و دوستان است .به
عبـارت ديگـر ايـن نـوع اعتماد بيشتر در روابط فرد با نزد كي ان و دوسـتان و آشـنايان وجـود دارد ،ولـي اعتماد عام
فراتر از اعتماد شخصي است .بنا به گفته وي اعتماد عـام يـا تعمـيم يافته داشتن حسن ظن نسبت به همه افراد در
روابط اجتماعي جـداي از تعلـق آنها به گروههاي قومي و قبيلهاي است كه اين امـر منجـر بـه گـسترش روابـط
برونگروهي م 
يشود(.)Chalabi, 2013: 55
تجزیه و تحلیل
بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق:
فرضها
یکنند.
 :متغیرها از توزیع نرمال پیروی م 
یکنند.
 :متغیرها از توزیع نرمال پیروی نم 
جدول  :1آزمون نرمال بودن
تعداد

متغیر
گرایش به فردگرایی خودخواهانه
سبک زندگی شهری
رضایت از زندگی
عام گرایی
اعتماد تعمیم یافته

400
400
400
400
400

آماره K-S
 0320/

سطح معناداری
170/7

 790/

500/9

3 030/

 6920/
 090/3

10/9
6240/0

Source: Research findings, 2020

450/2

با توجه به اینکه برای همه متغیرها سطح معناداری از  0.05بزرگتر شده است ،لذا می توان گفت تمام متغیرها با
یکنند .بنابراین نتیجه میگیریم توزیع نمونه مناسب بوده و نمونهگیری به
اطمینان  95درصد از توزیع نرمال پیروی م 
شهای پارامتریک جهت آزمودن فرضیههای مربوط به
یتوان از رو 
شکل صحیح انجام شده است .همچنین م 
متغیرهای پژوهش استفاده نمود.
بررسی میزان فردگرایی خودخواهانه افراد جامعه
فرضها:
:میزان فردگرایی خودخواهانه افراد جامعه باال نیست
:میزان فردگرایی خودخواهانه افراد جامعه باال است

.
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جدول  :2آزمون تی تک نمونه ای
مقدار آزمون= 99

متغیر

گرایش به فردگرایی خودخواهانه

آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت میانگین ها

28.088

399

0.000

13.495

فاصله اطمینان
حد پایین

111.2

Source: Research findings, 2020

در جدول  2با توجه به اینکه سطح معناداری از  0.05کمتر و

حد باال

113.79

شده است ،بنابراین فرضیه

یتوان نتیجه گرفت میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه افراد جامعه باال است.
یشود و م 
پژوهشی پذیرفته م 
همچنین متوسط نمره گرایش به فردگرایی خودخواهانه افراد جامعه در فاصله (  111.2و  )9 13.7 1قرار دارد و بیانگر
این موضوع است که میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه در جامعه به شدت باالاست.
رگرسیون چندگانه برای بررسی میزان اثر جمعی  4متغیر مستقل بر میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه:
بررسی شروط رگرسیون:
جدول  :3بررسی شاخص های رگرسیونی
صها
شاخ 

معیار Tollerance

معیار Vif

فاصله ماهاالنوبیس

فاصله کوک

دروبین-واتسون

سبک زندگی شهری

0.571

1.752

-

-

-

0.933

1.071

-

-

-

0.6

1.666

-

-

-

0.801

1.248

-

-

-

مدل
رضایت از زندگی
عام گرایی
اعتماد تعمیم یافته

1.34

0.777

17.869

0.019

2.37

Source: Research findings, 2020

با توجه به نتایج جدول  3از آنجا که برای چهار متغیر مستقل سبک زندگی شهری ،رضایت از زندگی ،عام گرایی ،و
و

اعتماد تعمیم یافته مقدار

شده است ،بنابراین عدم وجود پدیده هم خطی تایید
و

می شود .با توجه به اینکه مقدار

شده بنابراین عدم

یشود .همچنین با توجه به اینکه مقدار آماره دوربین-واتسون برابر  2.37شده که عددی بین
وجود داده پرت تایید م 
یشود.
( )۲/۵-۱/۵است ،فرض ناهمبسته بودن خطاها پذیرفته م 

نمودار  1نرمال بودن مانده ها Source: Research findings, 2020

جدول  :4نرمال بودن مانده ها
متغیر
ماندهها

تعداد

400

آماره آزمون
1.353

سطح معناداری

0.051

Source: Research findings, 2020
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در نمودار  1با توجه به اینکه حبابها تقریبا به خط واصل چسبیدهاند ،فرض نرمال بودن خطاها در مدل فعلی ،تایید
یشود .همچنین در جدول  4با توجه به اینکه سطح معناداری از  0.05بیشتر است فرض نرمال بودن ماندهها
م
(خطاها) تایید میشود.

نمودار  :2ثابت بودن واریانس خطاها
Source: Research findings, 2020

نمودار  2با توجه به اینکه حبابها الگوی نظاممندی (شکل قیفی) به خود نگرفتهاند ،بنابراین هر دو فرض ثابت
یشود.
بودن واریانس خطاها و معنادار بودن مدل خطی پذیرفته م 
اجرای رگرسیون
یتوان رگرسیون را انجام داد.
با توجه به اینکه تمام شروط برقرار هستند م 
جدول  :5خالصه مدل
شاخصها
مدل

ضریب همبستگی

0.785-

ضریب تعیین

0.616

ضریب تعیین تعدیل شده
0.610

انحراف از برآورد

0.35364

Source: Research findings, 2020

در جدول  5ضریب همبستگی متغیر «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» با متغیرهای مستقل برابر -۰/587
شده که مقدار بسیار باالیی است .همچنین با توجه به اینکه ضریب تعیین برابر  0.616شده و عددی قابل قبول است،
یتوان نتیجه گرفت که به درستی به دنبال برآورد رفتهایم .این عدد نشان دهنده درصدی از تغییرات «میزان گرایش
م
یشود .به عبارت دیگر متغیرهای مستقل
به فردگرایی خودخواهانه» است که توسط متغیرهای مستقل طرح ،تبیین م 
طرح یعنی سبک زندگی شهری ،رضایت از زندگی ،عامگرایی ،و اعتماد تعمیم یافته به میزان  61.6درصد از تغییرات
یکنند و توضیح میدهند و  38.4درصد باقی مانده مربوط
متغیر «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» را تبیین م 
به عوامل دیگر است که در طرح حضور ندارند.
جدول  :6تحلیل مدل
مدل
رگرسیون
ماندهها
کل

مجموع توان دوم دادهها

درجه آزدی

میانگین توان دوم دادهها

1396.501

395

10.996

3424.909

399

2028.408

4

507.102

Source: Research findings, 2020

آماره F

46.117

سطح معناداری

0.000
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شده است،

با توجه به اینکه در جدول  6مقدار سطح معناداری کمتر از  0.05شده و
بنابراین در تایید نتایج نمودار ثابت بودن واریانس خطاها ،فرض معنادار بودن مدل خطی تایید میشود.
جدول  :7بررسی همبستگیها
متغیرها

میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه
همبستگی

Zero-order

Partial

Part

0.537

0.089

0.257

0.000

0.647-

0.305-

0.305-

0.000

0.608-

0.232-

0.252-

0.000

0.698-

0.331-

0.324-

سطح معناداری

سبک زندگی شهری
رضایت از زندگی
عام گرایی
اعتماد تعمیم یافته

در جدول :7

0.000

Source: Research findings, 2020

● با توجه به اینکه سطح معناداری مربوط به چهار متغیر «سبک زندگی شهری»« ،رضایت از زندگی»« ،عام
گرایی» و «اعتماد تعمیم یافته» از  0.05کمتر شده است ،بنابراین رابطه معناداری بین متغیرهای این چهار
متغیر و «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» وجود دارد.
● در ستون  ،Zero-orderنتایج نشان میدهد با توجه به اینکه همبستگی بین «سبک زندگی شهری» و «میزان
فردگرایی خودخواهانه» برابر  37 5 0.شده است ،همبستگی متوسط و مستقیمی بین این دو متغیر وجود
دارد . .نتایج نشان میدهد با توجه به اینکه همبستگی بین «رضایت از زندگی» و «میزان گرایش به فردگرایی
خودخواهانه» برابر  - 0.647شده است ،همبستگی قوی و معکوسی بین این دو متغیر وجود دارد .نتایج
نشان میدهد از آنجا که همبستگی بین «عام گرایی» و «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» برابر
 - 0.608شده است ،همبستگی قوی و معکوسی بین این دو متغیر وجود دارد همچنین نتایج نشان میدهد با
توجه به اینکه همبستگی بین «اعتماد تعمیم یافته» و «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» برابر - 0.698
شده است ،همبستگی قوی و معکوسی بین این دو متغیر وجود دارد.
● در ستون  Partialهمبستگی بین «سبک زندگی شهری» و «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» با
حذف اثر سه متغیر دیگر برابر  0.089است .همبستگی بین «رضایت از زندگی» و «میزان گرایش به
فردگرایی خودخواهانه» با حذف اثر سه متغیر دیگر برابر  - 0.305است .همبستگی بین «عام گرایی» و
«میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» با حذف اثر سه متغیر دیگر برابر  - 32 2 0.است .همبستگی بین
«اعتماد تعمیم یافته» و «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» با حذف اثر سه متغیر دیگر برابر - 0.331
است
● در ستون  Partبا توجه به نتایج به دست آمده ،متغیر «سبک زندگی شهری» به اندازه  6.6درصد از تغییرات
«میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» را توضیح میدهد .متغیر «رضایت از زندگی» به اندازه  .3 9درصد
از تغییرات «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» را توضیح میدهد.متغیر «عام گرایی» به اندازه 6.3
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درصد از تغییرات «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» را توضیح میدهد .همچنین متغیر «اعتماد
تعمیم یافته» به اندازه  10.4درصد از تغییرات «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» را توضیح میدهد.
جدول  :8ضرایب مدل
مدل
ضریب ثابت
سبک زندگی شهری
رضایت از زندگی
عام گرایی
اعتماد تعمیم یافته

آماره t

سطح معناداری

2.047

0.043

1.087

0.086

0.078

1.007

0.016

2.436-

0.121

0.284

3.615

0.000

2.405-

0.151

0.218

2.688

0.008

3.444-

0.113

0.336

3.950

0.000

ضرايب رگرسيون استاندار نشده

B

19.010

خطاي استاندارد

2.448

ضرايب استاندار شده
ضریب Beta

Source: Research findings, 2020

در جدول  8با توجه به اینکه برای ضریب ثابت« ،سبک زندگی شهری»« ،رضایت از زندگی»« ،عام گرایی» و «اعتماد
تعمیم یافته» سطح معناداری کمتر از  ، 0.05شده است بنابراین هر پنج ضریب معنادار هستند و در مدل باقی میمانند.
با توجه به توضیحات باال مدل استخراجی به شکل زیر خواهد بود:

مدل فوق بیانگر این موضوع است که در تحقیق حاضر میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه تحت تاثیر عوامل
«سبک زندگی شهری»« ،رضایت از زندگی»« ،عام گرایی» و «اعتماد تعمیم یافته» است
نتیجه گیری و دستاورد علمی پژوهشی
در منظر فردگرایی ،جامعه بر محور اصلی فرد و نه جامعه شکل میگیرد و تک تک انسانها ،بهجای اولویتدادن به
یدهند و
تهای فردی خود اولویت م 
شها و خواس 
تها و عالیق جمعی و مذهبی و خانوادگی خویش ،به ارز 
خواس 
در طول دوران زیست ،تنها بر ذهنیتهای خود وقع نهاده و تنها در جهت تحقق امیال ،خواستهها ،سلیقههای خویش
ینمایند و هر گونه تبعیت از ارز 
تالش م 
شهای جمعی را در قاعده جمعگرایانه ( )Collectivismنفی نموده و آن را
عاملی برای مخدوش نمودن آزادی مطلق و تحت سیطره قرار دادن افراد در نهادهای جمعی مینماید و بر اولویت
شها ،باورها و میراث فرهنگی در قالب سنتها،
فرد متمرکز است ،و بر استقالل و آزادی فرد در مقابل کلیه ارز 
نها ،نهاد خانواده و دیگر ساختارهای جمعی تاکید میورزد .این مقاله به منظور بررسی رابطه بین «سبک
رسوم ،آیی 
زندگی شهری»« ،رضایت از زندگی»« ،عام گرایی» و «اعتماد تعمیم یافته» با گرایش به فردگرایی خودخواهانه،
گرایشهای فردگرایانه افراد باالی  25سالهی تهرانی را مورد بازبینی قرار میدهد .ذکر این مطلب بسیار حائز اهمییت
است که شهر تهران از لحاظ جغرافیایی دارای تنوع و گوناگونی بسیاری است و همین موضوع به طور واسط یکی از
یباشند .تهران شهر مهاجر پذیری است که از سراسر کشور ایران
عوامل تاثیر گذار متغییر های وابسته تحقیق م 
مهاجران را پذیرفته است .از سوی دیگر شاید کمتر شهری دارای تنوع اقلیمی و جغرافیایی تهران وجود داشته باشد
گهای مختلف و آداب و سنن گوناگون ،تنوع اقتصاد
که این تنوع جغرافیایی سبب ایجاد محلههای گوناگون با فرهن 
بسیار متفاوت بهگونهای که مخارج زندگی در شمال شهر بیش از ده برابر جنوب آن است و جغرافیای آن بر این
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تفاوت اثر گذار است .از این رو بسیار اهمییت داشت که بدانیم در این تنوع زیستی چه نتایجی از روابط ساکنان در
کالن شهر تهران بدست میآید .بر این مبنا یافتههای پژوهش نشان داد که رابطه متغیر سبک زندگی و گرایش به
فردگرایی خودخواهانه مستقیم و مقدار همبستگی برابر  ، 37 5 0.رابطه متغیر رضایت از زندگی و گرایش به فردگرایی
خودخواهانه معکوس و مقدار همبستگی برابر  ،- 0.647رابطه متغیر عامگرایی و گرایش به فردگرایی خودخواهانه
معکوس و مقدار همبستگی برابر  - 0.608و رابطه متغیر اعتماد اجتماعی و گرایش به فردگرایی خودخواهانه
معکوس و مقدار همبستگی برابر  - 0.698شده است .همچنین همبستگی جمعی چهار متغیر سبکزندگی شهری،
رضایت از زندگی ،عامگرایی ،و اعتمادتعمیم یافته با گرایش به فردگرایی خودخواهانه برابر  - 85 7 0.و ضریب تعیین
برابر  0.616به دست آمد .به عبارت دیگر متغیرهای سبکزندگی شهری ،رضایت از زندگی ،عامگرایی و
اعتمادتعمیم یافته ،به میزان  61.6درصد از تغییرات متغیر «میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه» را تبیین میکنند.
با توجه به نتایج به دست آمده که گویای باال بودن میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه در جامعه شهروندان
تهران بود و همچنین رابطه مستقیم گرایش به فردگرایی خودخواهانه و متغیر سبک زندگی شهری میتوان نتیجه
گرفت که نوع سبک زندگی شهری در بین افراد جامعه به سمت مدرنیته پیش رفته است .رواج ،شکلگیري و
گسترش شیوههاي نو در زندگی بر اساس مبانی و ابزارهاي مدرنیسم که تقریبًاًا تمام سطوح زندگی انسان را پوشش
داده ،قسمت زیادي از جامعه ایران را تحت تاثیر فرهنگ جهانی قرار داده است .از طرف دیگر با توجه به گسترش
تکنولوژي اطالعات و رسانههاي الکترونیکی زمینههاي الزم براي محقق ساختن فرهنگ جهانی و ایجاد ساختارهاي
جدید و متناسب با فضاي شکل گرفته در جامعه فراهم آمده است .لذا ،با توجه به تاثیر فرایند تغییر سبک زندگی
شهری بر افزایش گرایش به فردگرایی خودخواهانه الزم است به بررسی و تقویت سبک زندگی شهری ،ایرانی در
بین جوانان ،نوسازی آن و موانع تقویت سبک زندگی شهری که در آن به جمعگرایی تاکید بیشتری شود که خود
مستلزم تحقیقات گسترده و وسیع است ،پرداخت .همچنین باید زمینههایی را شناسایی و گسترش داد که شبکه
ارتباطی بین مردم را گسترده میکند و با تشکیل گروهها و انجمنهای مردمی به تقویت سبک زندگی شهری ،ایرانی
پرداخت .با گسترش و تقویت ارزشهایی مثل پوشش ایرانی ،مهماننوازی ایرانی ،نوع دوستی ،آداب و رسوم اصیل
یتوان سبک زندگی شهری ایرانی را در میان کالن شهر تهران گسترش داد .در نتیجه رابطه
ایرانی در بین جوانان م 
مستقیم بین سبک زندگی شهری و میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه در بین شهروندان تهرانی با این نظریه
تبیین میشود.
با توجه به نتایج به دست آمده که گویای باال بودن میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه در جامعه شهروندان
یتوان نتیجه
تهران بود و همچنین رابطه معکوس گرایش به فردگرایی خودخواهانه و متغیر رضایت از زندگی ،م 
گهایی که سطوح باالی احترام به خود و
گرفت که میزان رضایت از زندگی در بین افراد جامعه پایین است .در فرهن 
یشود .از
تمندی از زندگی م 
خوشبینی وجود دارد ،و احترام به خود باال است ،باعث بهزیستی درونی باال و رضای 
طرفی در صورتی که میزان رضایت از زندگی باال باشد ،نتیجه آن کاهش گرایش به فردگرایی خودخواهانه خواهد
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بود .با توجه به نتايج به دست آمده از بررسي حاضر مبني بر اينكـه گرایش به فردگرایی خودخواهانه و ميزان
رضايت از زندگي رابطه معکوس دارند ،ميتوان با تقويت ويژگيهـا يي چـون بروز هيجانـات مثبـت و افزايش
فعاليت به افزايش شادي و سطح رضايت از زندگي افراد و در پي آن به کاهش گرایش به فردگرایی خودخواهانه
كمك كرد .در نتیجه اثر معکوس تغییرات میزان رضایت از زندگی بر میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه در بین
یشود.
شهروندان تهرانی با این نظریه تبیین م 
با توجه به نتایج به دست آمده که گویای باال بودن میزان گرایش به فردگرایی خودخواهانه در جامعه شهروندان
یتوان نتیجه گرفت که میزان
تهران بود و همچنین رابطه مستقیم فردگرایی خودخواهانه و متغیر عامگرایی م 
عامگرایی در بین افراد جامعه کاهش یافته است .بنابراین دادههای پژوهش حاضر گواهی میدهند با باال رفتن میزان
اعتماد از محدوده خانواده و نظام خویشاوندی به حوزههای بسیطتر در مقیاسهای فرامحلی در قلمروهای روستایی،
شهری و ملی و افزایش آن ،میزان فردگرایی خودخواهانه کاهش پیدا میکند .اعتماد تعمیم یافته به منزله یکی از
مفاهیم نرم علوم اجتماعی که قدرت عمل کردن را تسهیل مینماید و تقویت کننده نظم و انسجام اجتماعی است و
همچنین داللت بر انتظارات و تعهدات اکتسابی و تأیید شده به لحاظ اجتماعی دارد ،که افراد نسبت به یکدیگر و
نهادهای اجتماعی دارند .بنابراین افزایش میزان اعتماد تعمیم یافته در قالب گسترش صداقت ،وفاداری ،حسننیت،
وظیفهشناسی ،وفای به عهد ،ثبات دراندیشه و عمل افراد موثر بوده و به تعبیری با تقویت اجتماع اخالقی و تعهد
عملی به التزامهای اخالقی در سطوح بین فردی ،بین فرد و نهادها و نیز بین نهادی ،فرایند اعتماد اجتماعی در
سطوح اعتماد افراد نسبت به یکدیگر و نیز اعتماد تعمیم یافته نسبت به نهادهای اجتماعی و مأمورانی که متولی و
عامل دراین نهادها هستند ،قوت الزم را کسب خواهد کرد و زمینه ساز کاهش فردگرایی خواهد بود .در نتیجه اثر
یشود.
مثبت افزایش اغتماد تعمیم یافته بر میزان فردگرایی خودخواهانه در بین شهروندان تهرانی با این نظریه تبیین م 
با توجه به نتایج به دست آمده که گویای باال بودن میزان فردگرایی در جامعه شهروندان تهران بود و همچنین رابطه
یتوان نتیجه گرفت که میزان اعتماد در بین افراد جامعه پایین
معکوس فردگرایی خودخواهانه و اعتماد تعمیم یافته م 
است .بنابراین میتوان گفت به هنگام افزایش فردگرایی خودخواهانه افراد در اثر کاهش عامگرا يي  ،در فرايند كنش
اجتماعي افراد ممكن است از جنبه ذهنيت خاص خود به نوع تعامل با ديگران بنگرند و براساس تصورات خود در
جهت رسیدن به اهداف شخصی عمل کنند .در اين حالت كه فردگرایی خودخواهانه بر فرآيند كنش اجتماعي تسلط
شهاي عمومي كه بر بنياني از تفكر جمعي قرار دارد ،صورت نميگيرد و در نتيجه ،چنين
مييابد تعامل بر مبناي ارز 
ذهنیتی از تعميم ارزشهای مشترک اجتماعی ممانعت به عمل ميآورد .در مقابل اگر عامگرایی افزایش و در پی آن
شهاي اجتماعي مورد قبول جامعه ،صورت
فردگرایی کاهش یابد ،آنگاه ذهنیت فرهنگی مشابهی از طريق تعميم ارز 
عينيت مييابد و عملکرد افراد متاثر از این موضوع به سمت یکسان بودن و پیروی از ارزشهای مشابه و مورد
پذیرش جامعه حرکت میکند .با توجه به این مطالب میبایست مسئوالن زیربط نسبت به سطح عامگرایی در جامعه
توجه ویژه داشته باشند و با به کارگیری راهکارهای ارائه شده توسط متخصصین علوم اجتماعی از جمله «توزیع
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عادالنه ثروت در جامعه ،شایسته ساالری در بین افراد جامعه و همچنین درونی سازی ارزشهای اجتماعی در غالب
گها و سنتها مورد قبول جامعه» نسبت به ارتقای عامگرایی اقدام کنند .در نتیجه اثر معکوس تغییرات
فرهن 
یشود.
عامگرایی بر میزان فردگرایی خودخواهانه در بین شهروندان تهرانی با این نظریه تبیین م 
نتایج به دست آمده در این تحقیق ،در زمینه مورد بررسی نیز در ارتباط با تحقیقات مشابه میتواند مورد ارزیابی واقع
گردد.
سعید آیباغی اصفهانی توضیع عادالنه درآمد سرانه و عدالت در رفاه اقتصادی را موجت رشد و توسعه اقتصادی
همگون در جامعه میدانند .این پژوهش با تاثیر نوع سبک زندگی که موجب افزایش فردگرایی خودخواهانه در شهر
تهران شده است همراستا میباشد ()Saeed Aibaghi Esfahani et al., 2018:27-40
مرتضي فرهادي ،پس از انجام تحقیقات خود در رابطه با نظریه تکروی و فردگرایی تاریخی مردم ایران بهویژه مردم
کشاورز ،دالیلی برای وجود روحیه و فرهنگ جمعگرایی ایرانیان مطرح ساخته که میتوان به شرایط طبیعی ایران،
عگرایی به آنها اشاره کردو
نیازهای اجتماعی و اقتصادی و وجود مذهب در راستای ایجاد روحیه همکاری و جم 
نتایج به دست آمده از پژوهش وی با نتایج این پژوهش در یک راستا میباشد(.)Farhadi, 2000: 172-185

محمد رضا جوادی یگانه ،در پژوهش خود در ارتباط با بررسی فردگرایی و جمع گرایی اجتماعی و آثار ان در سطح
خرد و کالن ،به این نتیجه رسید که الگوی فرهنگی فردگرایی با سطح توسعه اقتصادی در رابطه مثبت معنادار است،
شحاضر هم راستا میباشد( Mohammad Reza Javadi Yeganeh, Seyed
که در نتیجه این پژوهش با پژوه 

.)ZiaHashemi (2007). 131-161
پری ناز بیدل ،در پژوهش خود در ارتباط با رابطه اعتماد اجتماعی با فردگرایی افراطی در شهر مشهد ،یافتههای
تحقیق نشان داد بین اعتماد اجتماعی و فردگرایی افراطی رابطه منفی وجود داشت ،که در نتیجه این پژوهش با
پژوهش حاظر هم راستا میباشد ()Perry Naz Biddle et al. (2014): 167-198
علیرضا دربندي ،در پژوهش خود در ارتباط با بررسي رفتار و نگرش جمع گرايانه شهروندان تهراني ،به این نتیجه
یباشد
عگرا يي مؤثر است ،که در نتیجه این پژوهش با پژوهش حاظر هم راستا م 
رسید که تمايل به همکاري بر جم 
())Alireza Darbandi (2006
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Abstract
One of the characteristics of urban geography is the creation of modernity and the
concept of individualism that arises from this geography. The various aspects of
individualism must be taken into account in its analysis and explanation. The next
dimension that one pursues for self-interest is called vertical individualism. In this
study, the effects of lifestyle factors, life satisfaction, Universalism, and generalized
trust on the tendency for vertical individualism are investigated. This paper is applied
in terms of purpose and descriptive-survey in terms of type of analysis. From all
residents of Tehran who were more than 25 years old, the sample size was 400 using
Cochran formula. The method of data collection was multistage cluster sampling using
a researcher-made questionnaire. The findings of the study indicate that the
relationship between lifestyle variable and tendency to vertical individualism, inverse
and correlation value is -0.537, relationship between life satisfaction variable and
tendency to vertical individualism, inverse and correlation value is -0.647, and the
relationship between variable Universalism and The tendency for vertical
individualism, the inverse and the correlation value was -0.608, and the relationship of
the generalized trust variable, and the tendency for the vertical individualism, the
inverse, and the correlation value was -0.698. Also, the four variables of life style, life
satisfaction, Universalism and generalized confidence with tendency to vertical
individualism were -0.785 and coefficient of determination equal to 0.616. In other
words, lifestyle variables, life satisfaction, Universalism, and generalized confidence,
account for 61.6% of the variations in the "vertical orientation tendency".
Keywords: Individualism, Lifestyle, Life Satisfaction, Universalism, Generalized
trust
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